
Hvernig á að verða kristinn  
 
     Orðið "New Testament kristni" þýðir einfaldlega að gera hlutina eins og Nýja 
testamentið lýsir. Guð hefur "mynstur á hljóði orðunum" fyrir kristna trú og við erum að 
"halda" að þetta mynstur (2 Tim. 1:13). mynstur Guðs er hluti af "þrönga hliðið" sem 
leiðir til lífs (Mt. 7:13-14) og þetta mynstur, ef menn vilja nota það, útrýma trúarbrögðum 
rugl og trúarleg deild (bera saman 1. Kor. 14:33). Þegar fólk er ókunnugt um mynstur 
Guðs eða þeir hafna einhvern hluta af henni, það verður hundruði eða þúsundir af 
mismunandi trúarhópum að allir játa að vera "kristinn." Hið sanna fylgjendur Krists vita 
að Guð hefur sérstakan hátt til að gera hlutina og það er nauðsynlegt til að "halda til 
mynstur" (bera saman 1. Kor. 04:17).  
     Eitt af grunn-hluta mynstur Guðs er að finna í aðlögun (eins og einhver verður 
Christian). Eins og sást á meðfylgjandi mynd, mynstur Guðs fyrir viðskipti þarf trú (trú), 
iðrunar (a snúa frá synd), játningum og skírn (setja í vatni) til fyrirgefningar synda.  
 
stjórn Biblían vers Guðs Guðs stjórn Blessun  
Mk. 16:16: Trúðu og látið skírast Vistað  
Post 2:38: Gjörið iðrun og látið skírast fyrirgefningu syndanna  
Acts 22:16: Statt upp og látið skírast þvo burtu syndir  
 
     Upplýsingar í Mk. 16:16 hefur verið líkt við með lest, rétt eins boxcars eru gekk 
saman með tengjum pinna, þannig að orðið "og" tengir saman skipanir um "trú" og 
"skírn" (Jesús sagði maður verður að trúa og látið skírast áður hann er hægt að 
"spara"). Síðan þá í Postulasögunni 2 hafði heyrt og taldi að staðreyndir 
fagnaðarerindisins (P 02:37) voru þeir sagt að "iðrast og skírast" svo þeir gætu fengið 
"fyrirgefningu syndanna" (Post 2:38). Upplýsingar í Postulasögunni 2 býður einnig upp á 
frábært dæmi um iðrun, orð sem þýddi "til að breyta til hins betra." Fólk sem hafði áður 
hataði Jesú (Postulasagan 02:36) iðrast (þeir byrjuðu að elska og fylgja Jesú). Eftir að 
fólk trúa og iðrast, þeir eru að skírast, athöfn að "þvo burt syndir" (P 22:16).  
     Í viðbót við leið í undanfarandi töflu, sem Biblían skýrir einnig í þeim tilgangi að skírn 
í Gal. 03:27 (Paul sagði skírn setur fólk "í Kristi"). Ef maður er nógu gömul til að vera 
ábyrgur fyrir aðgerðum sínum, hann er annað hvort "í Kristi" eða "leggjast af Kristi." Ef 
maður er nógu gömul til að taka ábyrgð á gerðum sínum og hann er "út Krists," sem 
hann hefur engin andlega blessun, einn sem er frelsun (2 Tim. 02:10). Þeir sem eru "í 
Kristi" hafa öll andlega blessun (Eph. 1:3), einn sem er frelsun. Samkvæmt Gal. 03:27, 
maður gerir ekki "í Kristi" þangað til hann hefur verið rétt skírast.  
     Í viðbót við Jesú og Paul segja að skírn er hluti af frelsun ferli, þar eru allar 
upplýsingar í 1 Gæludýr. 3:20-21. Peter lýst hvernig vatn þjónað sem skipta línu fyrir 
Nóa og fjölskyldu hans (Guð notaði flóð að aðskilja vistuð úr glatað, hershöfðingja 6-7). 
Vatn lyfti örkinni og þá í því að öryggi og vatn olli óvistaðar að drukkna. Í raun sagði 
Pétur Nói og fjölskylda hans voru "hólpnir vatn" (1 Pet. 03:20). Pétur sagði einnig að 
það er "satt svipur" fyrir fólk í dag og þetta "true svipur" er "skírn" (1 Pet. 03:21). Með 
öðrum orðum, rétt eins og vatn greindi vistuð úr glataður í fornaldar, svo vatni (skírn) nú 
skiptir vistuð úr missti undir Christian tímabil (sjá aftur á undan myndinni). Pétur benti 
frekar hvernig skírn er ekki fyrir "óþverra af holdi" (það er ekki aðferð til að fjarlægja 
líkamlega óhreinindi), 1 Pet. 3:21. Skírn er fyrir andlegan óþverra-sin-eins og lýst er í 



Postulasögunni 2:38 og Postulasögunni 22:16.  
     Það var engin sérstök völd í flóðið hafsvæði sem aðskilin Nói frá óvistaðar og það er 
engin sérstök völd í vatnið, sem nú er notuð til að skíra fólk. Rökstuðningur okkar frá 
syndinni kemur með blóði Jesú (Paul var bent í Róm. 05:09 og hann útskýrði hvernig 
þetta ferli virkar í Róm. 6:1-4).  
     Eins og sást á eftirfarandi mynd, sem er veitt í gegnum kurteisi Við Care ráðuneyta, 
syndarar að fá aðgang að ávinningur af blóði Jesú með reenacting dauða Drottins, 
greftrun og upprisu. Eftir að maður trúir, hann er ekki vistað. Hinn trúaði verður að 
upplifa "dauða." Þetta er dauðinn annað lýsingu fyrir iðrun (fólk verður að snúa frá synd 
Berðu Col 3:07;. Acts 2:38;. Lk 13:03; P 17:30). Fólk verður að "deyja syndinni" (iðrun) 
svo þeir gera ekki "deyja í synd" (týnast að eilífu í helvíti).  
 
    

     Eftir að maður trúði því og iðrast (dó til að syndga), hann er tilbúinn til að viðurkenna, 
að Jesús sé sonur Guðs (P 8:37;. 1 Tim 6:12) og þá verður "grafinn með Kristi gegnum 
skírn" (Rom . 6:4). Eftir að maður hafi verið rétt skírður, hefur hann "newness lífsins" 
(Rom. 6:4).  
     Margir telja að "nýtt líf" (hjálpræði, fyrirgefningu syndanna og allt andlega blessun) 



kemur fyrir skírnina, en segir ítrekað segir að þetta sé rangt. Jesús sagði að maður er 
"vistaður" eftir að hafa verið skírður (Mk. 16:16). Pétur sagði maður hefur "fyrirgefningu 
synda sinna" eftir að hafa verið skírður (Post 2:38). Ananías sagði syndir eru "skola 
burtu" með því að vera skírð (P 22:16). Paul sagði "skírn" setur fólk til Krists (Gl 3:27). 
Maður fær "nýja líf" eftir skírn (Rom. 6:4). Jesús sagði maður verður að vera "fæddur 
nýju" (Jn. 03:03) og þetta nýja fæðingu þarf vatn (Jn. 03:05). Guð hefur ákveðið mynstur 
fyrir frelsun og þetta mynstur þarf fólk að hafa trú, iðrast synda sinna, játa að Jesús er 
sonur Guðs, og vera "grafinn með Kristi" í "fyrirgefningu synda þeirra."  
     Í lýsingu á skírn sem "greftrun" (Rom. 06:04 og Col 2:12) segir okkur að Biblían skírn 
krefst immersion (við gerum grafa ekki eitthvað sem stráð eða hella óhreinindi á það). A 
greftrunar þýðir að einhver eða eitthvað sé tryggt og þetta er það New Testament skírn 
krefst (einstaklings er á kafi í og þannig falla undir vatn). Þegar Jóhannes var að skíra 
fólk, skírn hans þurfa "mikið vatn" (Jn. 3:23). Í raun er þetta vers segir Jóhannes skírður 
á þessum stað "því" að það var mikið vatn þar.  
     Skírn til fyrirgefningar synda er mikilvægur hluti af mynstri Guðs fyrir viðskipti, en 
þetta er bara eitt einkenni New Testament kristni. Guð hefur líka skapað sérstaka stað 
sem kallast "kirkja" (þetta orð lýsir vistun). Jesús lofaði að "byggja kirkju hans" (Mt. 
16:18) og þetta loforð þarf hann að deyja hræðilegt andlát (P 20:28). Jesús vissi að 
byggja kirkju hans og hann byggði eina kirkju (taka eftir því að í Mt. 16:18 orðinu "kirkja" 
er eintölu).  
     Í Ef. 1:22-23 Paul lýst sem "kirkja" eins og "body" Jesús "(" til kirkju, sem er líkami 
hans "). Fram annan hátt, Paul staðfesti þessi orð kirkju og líkama eru jafngildar ("kirkja" 
og "body" lýsa það sama). Mikilvægi þessa staðreynd er að sjá í Ef. 04:04, á stað þar 
sem Paul sagði Guð hefur aðeins "einn líkama." Þar sem það er aðeins "einn líkami" 
(Eph. 04:04), og þetta "einn líkami er kirkjan" (Eph. 1:22-23 ), er ein kirkja sem hefur 
samþykki Guðs. Margar aðrar kirkjur er að finna í heiminum, en þessar kirkjur eru ekki 
hluti af kirkju af Kristi. Þessar kirkjur eru fölsuðum hópar sem hafa verið byggð af 
mönnum (Mt. 15:8-9) Jesús sagði þessa hópa mun einn daginn vera eyðilagt vegna 
þess að Guð gerði ekki byggja þá (Mt. 15:13).  
     Vandamálið með fölsuðum kirkjur er svo slæmt að Jesús sagði: "Ekki hver sem segir 
við mig, Drottinn, Drottinn, skal ganga inn í himnaríki, en sá sem gjörir vilja föður míns, 
sem er á himnum. 22 Margir munu segja við mig á þeim degi, Herra, herra, höfum vér 
ekki kennt með því að þitt nafn, og með því að nafni þínu rekið út illa anda, og með 
nafni þínu ekki mörg kraftaverk? 23 Og þá mun ég játa við þá vissi ég aldrei að þú: 
Farið frá mér, þér sem vinna ranglæti "(Mt. 7:21-23).  
     Ef við viljum sannarlega elska og þjóna Guði, verðum við að greina og vinna með 
einum Jesú sönnu kirkju í staðinn fyrir að falsa hópi. Biblíunni hjálpar okkur að finna 
sem kirkjan er í gegnum ritningunum, getum við greint rétt kirkjunnar með því að nota 
"mynstur" (2 Tim 1:13.) Finnast í orði Guðs. Mynstur fyrir kirkju Krists fela hluti eins og 
hvernig menn verða kristnir, hvernig kirkjan dýrka Jesú, hvernig kirkjan Drottins er 
skipulögð og hvaða aðildarríki þess að gera.  
     Eins og þegar lýst er í undanfarandi upplýsingar, er einn af finna merkur kirkju Jesú 
sem finnast í hvernig fólk er vistað: Fólk verður að trúa (Heb. 11:06); iðrast synda þeirra 
(Lk. 13:03; Acts 17: 30); játa að Jesús sé sonur Guðs (Rom. 10:09) og látið skírast til 
fyrirgefningar synda (Post 2:38; 22:16). Biblíuna talar aldrei um hluti eins og "þiggja 
Jesú inn í hjarta," sagði bæn syndara "eða" að biðja um að fá Krists. "  



     Eftir að maður segir mynstur Guðs fyrir viðskiptum eins og lýst er í fyrri málsgrein, 
Biblíunni segir Jesús "bætir" einstaklingur í kirkju hans (Postulasagan 02:47, KJV). Í 
kirkjum byggð af mönnum (fölsun hópa), fólk oft "taka þátt" í kirkju eða þeir eru "valdir" 
inn í það. P 2:47 segir aðild í kirkju Jesú er stjórnað af Drottni sjálfum. Fram annan hátt, 
fólk getur ekki "tekið þátt" Nýja testamentinu kirkju. Hvorki þeir geta kosið inn í það. 
Menn verða sjálfkrafa aðilar að henni eftir að þeir fylgja mynstri Guðs fyrir viðskipti.  
     The New Testament kirkjan getur einnig að vera viðurkennd af því sem það gerir. 
Eftir að fólk varð kristnir á Day of Pentecost (Postulasagan 2:36-38), Luke segir að þeir 
"áfram stedfastly í uppfræðslu postulanna og samfélagið, í að brjóta brauðið og bænir" 
(P 02:42). Þessi leið sýnir að hluti af td Guðs felur í sér fundi með reglulegum hætti og 
gera það sem minnst á í þessum vísu. Flest trúar hópar eru staðráðnir í að "bæn" og 
"samfélagið," en flestar eru ekki "stedfast" með hinum tveimur eiginleikum í 
Postulasögunni 02:42 (á "kennslu postulanna" og "braut brauð").  
     Jesús kirkjan getur að hluta til merktar með ströngum aðild sína að postulanna 
"kenningu (þær upplýsingar sem við höfum nú í Biblíunni). Stað þess að fylgja þeim 
reglum og ræður manna (Mt. 15:09) meðlimir kirkju Krists nota Biblíuna sem eina fylgja 
þeirra. New Testament kristnir vita að Guð hefur gefið þeim "fullkomna lögmál frelsisins" 
(Jas. 01:25) og þessar upplýsingar gefur þeim "allir hlutir sem snerta líf og guðrækni" (2 
Pet. 1:3). Fram annan hátt, sem lokið New Testament "veitir okkur allt sérhvers góðs 
verks" (2 Tim. 3:16-17). Þannig New Testament kristnir (sem eru hluti af kirkju Krists) að 
treysta eingöngu á þessu "formi kennslu" (Rom. 06:17) fyrir "mynstur" (2 Tim. 1:13) þeir 
þurfa að þjóna og tilbiðja Guð "í sannleika" (Jn. 04:24). Fölsuðum kirkjur treysta 
trúarjátningar, upplýsingar úr sínum "kirkju í höfuðstöðvum," kirkju handbækur o.fl.  
     P 2:42 vísar líka að "brjóta á brauði" (þ.e. Kvöldmatur Drottins. Gríska texta 
bókstaflega segir að "brjóta á brauð"). Þessi yfirlýsing segir okkur fyrstu kristnu öld 
partook af Kvöldmatur Drottins á "stedfast" grunni. Önnur leið styrkja þá staðreynd að 
meðlimir kirkju Jesú tók Kvöldmatur Drottins með reglulegu millibili. Til dæmis, Paul 
talaði um Corinthian þingum í 1 Cor. 16:02. Corinthians voru fund á hverjum sunnudegi 
(þetta lið er lýst mjög vel í NASB) og Corinthians voru að koma hlutum fyrir Kvöldmatur 
Drottins að vikulega þingum þeirra (1 Cor. 11:20). Þó að atriði fyrir Kvöldmatur Drottins 
væri að misnota, Corinthians vissi að þeir voru að koma þætti til Kvöldmatur hvert 
Drottins sunnudag. Þetta var æfing fyrir Corinth sem og öllum öðrum söfnuðum sem 
stundaður New Testament kristni (1 Cor. 04:17).  
     Í Postulasögunni 20 lesum við tímann þegar Paul var með einhver náungi kristnir og 
þessi hópur í raun beið eftir "fyrsta degi vikunnar" (P 20:06), Sunnudagur, svo 
Kvöldmatur Drottins mætti fram (Postulasagan 20:07 ). Jafnvel þó að Paul var í ofboði 
(P 20:16), beið hann sjö daga svo hann gæti hitta aðra kristna á "fyrsta degi vikunnar" 
(P 20:06) og mæta á Drottins kvöldmáltíðin (sem samfélagi) . Þessar upplýsingar 
samsvarar fullkomlega við lög 2:42, texti sem segir fyrstu kristnu "áfram staðfastlega í 
að brjóta af brauði." Fulltrúar kirkju Jesú hlutdeild Kvöldmatur hvert Drottins sunnudag. Í 
kirkjum byggð af mönnum, fólk getur hlutdeild Kvöldmatur Drottins einu sinni á ári, 
tvisvar á ári, einu sinni á ársfjórðungi, eða einu sinni í mánuði.  
     Ef tilbiðja hafa Drottins kvöldmáltíðin sjaldnar en einu sinni í viku, þeir "taka í burtu" 
hluta af því sem Guðs er ætlað að þjóna og þannig breyta guðlega mynstur Guðs (bera 
saman Rev 22:19). Ef fólk bjóða Kvöldmatur Drottins oftar en einu sinni í viku, þeir 
"bæta við" guðlega mynstur Guðs og eru einnig sekir um synd (bera saman Rev 22:18). 



Ef fólk hefur ekki sunnudaginn, "fyrsta dag vikunnar," eins og sérstakan dag til heiðurs 
Guðs í lofgjörð (1 Cor. 16:02), þeir ekki líka að fylgja hluti af Nýja testamentinu mynstur 
og eru því ekki hluti af Nýja testamentinu kirkju.  
     Auk þess að bera kennsl á Nýja testamentinu kirkjunnar í gegnum mynstur fyrir 
viðskipti, á þann hátt að menn verða meðlimir þessarar kirkju, strangar farið að 
ritningunum, og eiga Drottins kvöldmáltíðin í hverri viku, Nýja testamentinu kirkjan getur 
verið auðkenndur með kenningum hans um gefa. Margir trúarhópa höfða til non-kristna 
fyrir sjóði eða þeir taka þátt í hlutum eins baka sölu og bíll blæs. Fyrsta kristna 
aldarinnar, sem voru aðilar að Nýja testamentinu kirkju, "tók ekkert frá heiðingjum" (sem 
hafa ekki verið vistaðar, 3 Jn. 7). Í dag aðilar að New Testament kirkju mæta enn öllum 
sínum fjárskuldbindingum með frjálsan vilja framlögum frá meðlimum; New Testament 
kristnir vil ekki né ætla ekki aðilar að leggja nokkuð að vinna Drottins.  
     kirkju Krists getur einnig verið greind eftir því hversu mikið af peningum sem fólk 
gefa. Margir trúarhópa segja félagsmenn sína til að "tíund" (gefa 10% af tekjum sínum). 
Ef trúflokki kennir tíund, þetta er viss merki um að það sé fölsun kirkjunnar. Tíund er 
hluti af Gamla testamentinu lög sem var gefið til Hebreska þjóð. Gamla testamentisins 
lögum eru ýmsar reglur um að gefa, að halda hvíldardaginn, dýra fórnir, sérstök prestar, 
osfrv, og þessi lög voru í gildi fyrir um 1.500 árum. Eftir að Jesús kom í heiminn Hann 
sagði að dauði hans myndi koma um nýjan sáttmála (Lk. 22:20) og þetta gerðist. Jesús 
tók í burtu öllu Gamla testamentinu kerfi með því að deyja á krossinum (Rom. 10:04 og 
berðu saman Heb. 8:5-13). Ef menn reyna að binda einhvern hluta af Gamla 
testamentinu lögum um fólk, og segja fólki að "tíund" er eitt dæmi um þetta, sem Biblían 
segir fólk "fallið frá náð" og eru "rofnar frá Kristi" (Gl 5: 4, ASV).  
     Í stað þess að tíund, félagsaðiid af the New Testament kirkju gera persónulega 
ákvörðun um hversu mikið á að gefa. Í raun er kirkja sem tilheyrir Kristi stjórnast af 
tveimur helstu reglur þegar það kemur að því að gefa: (1) Give "cheerfully" og (2) gefa 
eins og við höfum verið "prospered" (1 Kor 16:02, 2 Cor. . 09:07). Þar sem Nýja 
testamentið segir að gefa eins og við höfum verið prospered, hvaða kirkju sem segir 
fólki að "tíund" (gefa 10%) er fölsun kirkjunnar. Þeir sem spyrja eða segja fólki að tíund 
er að kenna "annað fagnaðarerindi" (Gl 1:6-9). Þessi villa er svo alvarlegt að Páll sagði 
þeim sem reyna að binda einhvern hluta af Gamla testamentinu lögum um fólk er eins 
og kona sem er gift tveggja manna á sama tíma (Rom. 7:1-4).  
     New Testament kristnir þekkja og kenna að Jesús "neglt gömlu lögum á krossinum" 
(Col 2:14) og flutningur á Gamla testamentisins lögum felur í sér afnám Boðorðin tíu. 
Hluti eins og morð, þjófnaður og hórdómur eru enn rangt (Rom. 13:09), en þessar 
aðgerðir eru rangar vegna þess að þeir eru bönnuð samkvæmt Nýja testamentinu. Fólk 
getur "lært" úr Gamla testamentinu (Rom. 15:04), en Nýja testamentinu er lögmálið allir 
eru undir núna. Fölsuðum hópa oft ekki að greina á milli Gamla testamentisins og Nýja 
(þeir kenna að Boðorðin tíu eru enn bindandi, þarf fólk að tíund, það er enn þörf á að 
halda hvíldardaginn, osfrv), en þessir hlutir eru ekki kennd eftir New kristnir 
testamentisins. Félagar í Nýja testamentinu kirkju vita muninn á milli Gamla 
testamentisins og Nýja testamentisins.  
     Þar sem meðlimir í Nýja testamentinu kirkju rétt greina Gamla testamentisins frá 
Nýja testamentinu, verða þeir með vilja Guðs á sviði tónlistar. Samkvæmt Gamla 
testamentinu kerfi tilbiðja, fólk notað instrumental tónlist (stóð 150;. 2 Chron 29:25). 
Undir New Testament kerfi tilbeiðslu, er fólk sérstaklega sagt að "syngja" (Eph. 5:19; 



Col 3:16) og þetta er það New Testament kristnir gera. Ef Nýja testamentinu sagði: "búa 
til tónlist," við viljum fá leyfi til að búa til tónlist hvaða leið við veljum. Þar sem Guð hefur 
sérstaklega sagt þeir sem lifa samkvæmt Nýja testamentinu eru að búa til tónlist með 
söng (bera saman Heb. 13:15), þetta er það sem fólk hans gera og þetta er annað að 
finna merki um kirkju Krists. Ef við syngja og spila í tilbeiðslu, bæta við leiðbeiningum 
Guðs. Bæti instrumental tónlist til að tilbiðja er dæmi um "vilja-dýrka" (Col 2:23) og fara 
"umfram það sem er ritað" (1 Kor. 4:6).  
     Church kóra eru annað dæmi um Biblían segir kristnir menn eru að "syngja við 
annan" "að fara lengra en ritað er." (Eph. 5:19; Col 3:16), en sumir kirkjunnar nota kóra 
"vegna þess að þeir vilja . þá "tilbiðja er ekki um það sem við viljum, það er um 
eftirfarandi mynstur Guðs (bera saman Jn 4:24 þar sem Jesús sagði að við." eiga að 
tilbiðja í sannleikann "). Ef við gerum ekki hlutina á þann hátt sem Guð hefur lýst, förum 
við lengra en ritað (1 Cor. 4:6), við "ekki lengur staðið í kenningu Krists," og við "höfum 
ekki Guð" (2 Jn . 9).  
     Námsgreinar hjálpræði og tilbiðja eru mjög gagnlegar í fatnað og Nýja testamentinu 
kirkja frá fölsuðum hópa, en þetta eru ekki aðeins leiðir til að viðurkenna sönnu kirkju 
Jesú. Við gætum einnig ákvarða hvaða kirkju sannarlega þannig mynstur Guðs með því 
að rannsaka það sem Biblían segir um stofnun kirkju. Sérhver stofnun hefur einhvers 
konar uppbyggingu, þar á meðal í höfuðstöðvum eða höfuðstöðvar, og það er einnig rétt 
fyrir New Testament kirkju. Jesús er höfuð kirkjunnar hans og hann er búsettur á himni 
(P 01:11). himneska enthronement Jesú "(P 02:30) segir okkur að" höfuðstöðvar "fyrir 
Nýja testamentinu kirkju er á himnum. Fram annan hátt, kirkju Jesú hefur engin 
veraldleg höfuðstöðvar, fölsuðum kirkjur, þó oft hafa jarðneska höfuðstöðvar. kirkju Jesú 
er líka sjálfstæð (sjálfstjórnarlaust).  
     Eins og sjá má af lögum 14:23 og Phil. 1:1, hver söfnuður kirkjunnar Drottins er að 
hafa staðbundin leiðtogar þekktur sem "öldungunum" (þessir menn eru einnig nefndir 
biskupar, presbyters, forstöðu, umsjónarmenn, hirðar. Hver af þessum orðum lýsir 
mismunandi hluta af vinnu eldri's ). Paul lýst hæfi fyrir þessa menn í 1 Tim. 3:1-5 og 
hann sagði öldunga "gæta" (þeir eru höfðingjar fyrir og í) staðbundna söfnuði (1 Tim. 
03:05). Titus vísað er til "öldunga" í Tit. 01:05 og þá lýst þeim sem "biskupar" í Tit. 
01:07.  
     Við að lesa af öldunga í Júdeu (P 11:29-30), Suður Galatia (P 14:23), Jerúsalem (P 
15:6), Efesus (Postulasagan 20:17) og Litlu-Asíu (1 Pet. 05:01 ). Það er gefið í skyn 
tilvísanir til þeirra í 1 Thess. 5:12 og Heb. 13:17. Í Tit. 01:05 við lærum að Öldungar 
þurfti um eyjuna Krít ("hverri borg).  
     Þótt mynstur Guðs til forystu kirkju nær ekki út fyrir staðbundna söfnuði, eru með hátt 
hlutfall af trúarlegum hópum forystu mannvirki sem fer utan staðbundinnar kirkju (trúar 
hópar hafa "kirkju höfuðstöðvar" á vel þekkt borg eða öðru landi, eða það er einhvers 
konar svæðisbundið, á landsvísu eða heimsvísu borð). Þó að þessar ráðstafanir eru 
algeng, þau eru þvert á mynstrið Guðs. Church organization er bara einn vegur að 
aðskilja kirkju Krists úr leðurlíki byggð af mönnum.  
     Jesús er höfuð kirkjunnar, er öldungarnir á hverjum stað leiðtoga og kirkju Jesú hefur 
sérstaka þjóna þekktur sem "djákna" (Phil. 1:1). Kirkja Krists hefur einnig menn sem 
þjóna sem Preachers. Paul og Timothy voru tvö fyrstu ráðherrar öld og þessir menn eru 
kölluð "þjóna" í Phil. 1:1. Ólíkt því sem kirkjur byggð af mönnum þar Preachers eru 
leiðtogar og oft mikilvægasta fólk í söfnuðinn, Biblían segir Preachers í kirkju Krists eru 



þjónar. Það sem eftir meðlimum í kirkju Jesú í Nýja testamentinu eru einfaldlega kallaðir 
"dýrlingar".  
     The New Testament mynstur fyrir stofnun kirkju og lýst er í undanfarandi 
málsgreinum stendur í áþreifanleg mótsögn við kerfið "klerka-Laity" sem finnast í 
mörgum kirkjudeildum. Í raun á mörgum manngerðum kirkjur það verður að vera 
"opinber aðili" til að skíra fólk eða aðstoð við tilbeiðslu. mynstur Guðs kristni segir allt 
sem vistuð eru "prestar" (1 Pet. 02:05, 9). Í stað þess að skipta fólki í "prestum og Laity," 
Jesús sagði "allir eru bræður" (Mt. 23:08). Paul sýnir þetta atriði með því að átta sig á 
hversu mörg Corinthians hjálpaði í og með lofgjörð (1 Cor. 14:26). Corinthians vissi 
tilbiðja þeirra þarf ekki að fara fram með sérstöku prests eða einhvers konar "heilagur 
maður" vegna þess að allir kristnir menn eru "prestar" (Opb 1:06; 05:10) og allir kristnir 
eru talin vera " heilagur "(1 Pet. 1:15).  
     Eina takmörkun þegar það kemur að því að hafa leiðandi hlutverk í tilbeiðslu er kyn 
viðkomandi. Fram annan hátt, konur eru ekki leyft að taka leiðandi hlutverki í 
söfnuðinum ef menn eru til staðar (1 Cor. 14:34-35 og berðu 1 Tim. 2:8-13). Í kirkju 
Krists, allir kristnir karl getur hjálpað til með dýrka, kenna eða boða. Kirkjur sem hafa 
konur Preachers eru flestir örugglega fölsun kirkjur vegna þess að þeir brjóta í bága við 
það sem Páll segir í 1. Kor. 14:34-35 og 1 Tim. 2:8-13. Guð hefur gefið "mynstur" fyrir 
Nýja testamentinu kirkju (2 Tim. 1:13) og allir þurfa að nota þetta snið til að greina og 
vinna með "kirkja Krists" í samfélagi þeirra.  
     Við höfum fundið og erum hluti af einni kirkju af Kristi? Ef "kirkja Krists" (Rom. 16:16) 
er ekki til í samfélagi okkar, við getum byrjað að einn og æfa New Testament kristni 
(þ.e. að gera allt eins og Nýja testamentið lýsir). Við getum byrjað að söfnuðinum á 
heimili okkar (1 Kor 16:19;. Col 4:15; Phile 2.) Eða nota í útleigu pláss til að byrja "að 
tilbiðja í anda og sannleika" (Jn. 04:24). Við vissulega vil ekki vera hluti af fölsuðum 
hópum að "yfirgefa boðorð Guðs, og halda fast um hefð mönnum" (Mk. 7:8). Mundu: 
"Allir söfnuðir Krists heilsa þér" (Rom. 16:16).  
 

 


